
االربعاء 2 مارس 2011 33اقتصاد
يؤهلها ضمن 8 شركات عالمية للدخول في مشاريع عالمية عمالقة

العوضي: »هاواوي« الصينية تمنح 
»المستقبل لالتصاالت« درع الشريك الذهبي

»بوبيان« يعلن أسماء الفائزين 
في مسابقة تاريخ الكويت

اعلن بنك بوبيان اسماء الفائزين في مسابقة 
تاريخ الكويت التي اطلقها البنك واستمرت لفترة 
تزيد عن الشهر مبناسبة احتفاالت الكويت بذكرى 
مرور خمسني عاما على االستقالل و20 عاما على 
التحرير وخمس سنوات على تولى صاحب السمو 
امير البالد الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.

وجاء اعالن اس���ماء الفائزين خالل السحب 
ال���ذي مت اجراؤه في مجم���ع األڤنيوز بحضور 
جماهيري كبير من زوار املجمع الى جانب ممثل 
التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني  وزارة 
وعدد من مس���ؤولي البنك حي���ث فاز باجلائزة 
االولى وهي عبارة عن سيارة GMC اكاديا طالل 

عبداهلل الفودري.
وفاز بجهاز ايباد كل من براك عبداحملس���ن 
البصيري وسارة محمد القحطاني وفيحان فهد 

الزعبي ورابعة حسن ومحمد فهد الفرحان.
كما فاز بجهاز ايفون كل من محمد عباس محمد 
وبدرية أحمد عبدالكرمي ومرمي عادل التركماني 

ونهى أحمد سيف وأيهم محمد أمني.
وكانت املسابقة قد استقطبت اهتمام عشرات 
اآلالف من املواطنني واملقيمني من خالل االجابة 
على مجموعة من االس���ئلة التي تتعلق بتاريخ 
الكويت والتي مت اعدادها من قبل احد ابرز املؤرخني 

الكويتيني وهو الدكتور عادل العبداملغني.

تع���د تتويجا لرحل���ة نجاح 
بدأت منذ عام 2003 في مجال 
البنية التحتية لقطاع شبكات 

االتصاالت. 
وقد فوض المدير التنفيذي 
لش���ركة المس���تقبل العالمية 
لالتصاالت ص���الح العوضي، 
مدير تطوير االعمال بالشركة 
يوسف عبدالالوي لحضور حفل 
 »Shenzhen« التكري���م بمدينة
الصيني���ة نيابة عنه لتس���لم 
ال���درع الذهبية والتي تعكس 
الوجه المشرق لشركة كويتية 

عالمية.
وأك���د العوض���ي قائال ان: 
»عالقاتن���ا قوية مع ش���ركة 
ه���اواوي لالتص���االت وهذه 
ال���درع بمنزلة تدعي���م لهذه 
المتميزة«، مشيرا  الش���راكة 
الى أن هاواوي ش���ركة رائدة 
في مجال ش���بكات االتصاالت 
الالسلكية، وأنظمة الشبكات 
الهواتف  الالس���لكية لخدمات 
االرضي���ة باس���تخدام تقنية 
CDMA وكذلك شبكات االلياف 
الضوئية بتقنية SDH الشهيرة 
ونحن نملك جميع االمكانيات 
لنرقى للعالمية من خالل تقديم 
خدمات مبتكرة وحلول ذكية 
ومنتجات ذات قيمة مضافة في 
مج���ال تكنولوجيا االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.

العالمية حول العالم االمر الذي 
نتوقع أن يتمخض عن تعاون 
دولي قريب بين شركة المستقبل 
لالتصاالت وش���ركة هاواوي 
باالضافة للمشروعات القائمة 

االن في منطقة الخليج«.
واش���ار الى ان »المستقبل 
الدولية لالتص���االت« أنجزت 
مش���اريع متنوعة مع حلفاء 
الكويت  ف���ي  اس���تراتيجيين 
واالمارات وقطر والس���عودية 
والبحري���ن وس���لطنة عمان 
والخاصة بشبكات االتصاالت 
وصيانته���ا بم���ا يتوافق مع 
معايير الجودة العالمية وهي 
كلها انجازات أخذت في الحسبان 
من قبل ش���ركة هاواوي، قبل 
أن تمنحها ه���ذه الدرع والتي 

أعلنت ش���ركة المس���تقبل 
العالمية لالتصاالت أن احدى 
شركاتها التابعة وهي المستقبل 
الدولية لالتصاالت قد تم منحها 
درع الشريك الذهبي من شركة 
هاواوي العالمية للتكنولوجيا 
)الصينية(حي���ث لم تحصل 
على هذه الدرع س���وى ثماني 
شركات عالمية، وبحصول هذه 
الش���ركات الثماني فقط عليها 
يؤهلها لتنفيذ مشاريع عمالقة 
مع الشركة الصينية هاواوي 

حول العالم.
وقال المدير التنفيذي لشركة 
المستقبل العالمية لالتصاالت 
صالح العوضي ان: »حصولنا 
على هذه الثقة الكبيرة من شركة 
بحجم هاواوي لهو شرف كبير 
ودليل على أن الشركات العالمية 

تثق بالشركات الكويتية«. 
واش���ار الى أن ه���ذا االمر 
»يعكس االمكانيات والق��درات 
الفنية والبشرية التي تتم�ت�ع 
بها ش���ركة المستقبل كاحدى 
العالمية  ش���ركات االتصاالت 

المتميزة«
أن:  العوض���ي  وأض���اف 
»هاواوي اختارت 8 ش���ركاء 
ذهبيين من بلدان العالم كافة 
من بينها ش���ركة المس���تقبل 
النجاز مشروعات االتصاالت 
الكبرى الخاصة بشركة هاواوي 

علي الكاظمي

صالح العوضي

ضياء العصفور 

لقطة جماعية للمشاركني في البرنامج

عالء البنا يتسلم درع التكرمي بالنيابة عن »جولف سات«

ممثل وزارة التجارة والصناعة ومسؤولون من البنك أثناء السحب

البنك يعزز من خدماته التي تتجاوب مع بيئة األعمال اآلخذة في التطور

لجهودها في دعم محاضرة »عيش حياتك بال قيود »

المشروع يتميز بقربه من األسواق والمحالت التجارية 

»الدولي«: تشغيل نظام جديد إلدارة البطاقات 
بالتعاون مع »فيزا إنترناشيونال«

»مجموعة بن حوحو« تكرم »جولف سات لالتصاالت«

»أمتار « تسوق 90% من »سيسي« السكني في فرنسا 
أعلنت شركة أمتار العقارية عن االنتهاء 
تقريبا من تسويق املشروع السكني مبدينة 
الفرنس���ية، والذي حقق نتائج  سيسي 
إيجابية، حيث متكنت الشركة خالل فترة 

وجيزة من بيع 90% من شققه الفاخرة.
وأشار املدير العام لشركة أمتار العقارية 
علي عدنان الكاظمي الى أن هذا املشروع 
كان من ضمن مجموعة مشاريع سكنية 
في مدن مختلفة في فرنسا تقوم الشركة 
بدراستها والتحضير لطرحها بالسوق، 
مؤكدا حرص الشركة الدائم على العمل على 
تقدمي أرقى املشاريع السكنية االستثمارية 

وفتح أسواق جديدة في دول أخرى خلدمة 
عمالئها.

وأضاف الكاظمي في تصريح صحافي 
أنه مما س���اعد على جناح الش���ركة في 
تسويق املشروع، هو ما تتميز به املدينة 
من موقع جغرافي ممتاز بني مدينتي جنيڤ 
السويسرية وديفون الفرنسية حيث تبعد 
عن مطار جنيڤ الدولي 8 كلم فقط، كما 
يتميز املشروع بقربه من األسواق واحملالت 
التجارية مجاورا ملركز كارفور التجاري، 
باإلضافة ملا تتمتع به الشقق من مواصفات 
سويسرية عالية وملا يقدمه املشروع من 

خدمات ورفاهية متكاملة للسائح واملستثمر 
العربي وبأنسب األسعار.

وتعتبر مدينة سيسي إحدى مدن الريف 
الفرنس���ي الذي يتسم بإطالالت طبيعية 
س���احرة ومناظر خالبة، وتشهد املنطقة 
ارتفاعا هائال في أسعار العقار نظرا إلقبال 

السياح عليها سنويا.
ووعد الكاظمي جميع عمالء الش���ركة 
مبواصلة تقدمي أرقى مستوى من اخلدمات 
مع البحث عن أفضل املشاريع االستثمارية 
العقاري���ة بأه���م مناطق االس���تثمار في 

املنطقة.

اعلنت مجموعة بن حوحو إلدارة املشاريع واحملاضر العاملي 
نيك فويافتش عن تكرميهما ش���ركة »جولف سات لالتصاالت« 

تقديرا ملا تقوم به من جهود في دعم املجتمع. 
وقد جاء هذا التكرمي مبناس���بة اجلهود الكبيرة التي قامت 
بها شركة »جولف س���ات لالتصاالت« في الدعم واملساهمة في 
حضور جموع غفيرة من الطلبة من مختلف املراحل الدراسية 
وبعض من ذوي االحتياجات اخلاصة محاضرة »عيش حياتك 
بال قيود« التي حاضر فيها احملاضر العاملي األس���ترالي الشهير 
»نيك فويافتش« الذي اشتهر عامليا مبحاضراته التي تدفع الناس 

للتقدم والتطور. 
وأعرب املدير التنفيذي لش���ركة جولف س���ات لالتصاالت 
مصطفى مراد عن أن مشاركة شركة »جولف سات لالتصاالت« 
تأتي في إطار املسؤولية االجتماعية التي توليها إدارة الشركة 
جتاه املجتمع بفئاته املختلفة من اجل النهوض به واملس���اهمة 

في تقدمه وتطوره. 
وبني مراد أن للشركة دورا بارز في املجال اإلعالمي ال يقتصر 
على كونها األبرز في منطقة الش���رق األوسط وأفريقيا كمزود 
رئيسي خلدمات البث عبر األقمار الصناعية وتكنولوجيا اإلعالم 
بل يشمل وعي وإدراك إدارة الشركة بأهمية تنمية قدرات األفراد 
داخلها لذا حرصت أن يحضر موظفوها احملاضرة حتى يستفيدوا 
منها وذلك يأتي في إطار تنمية قدراتهم لتحمل مس���ؤولياتهم 

كل من موقعه. 

أش���ارت ف���ي ذات الوقت إلى 
أن اخلدم���ة الهاتفية )الدولي 
وياك( � عل���ى رقم 1866866 � 
ستكون مس���تعدة لتلقي أي 
استفس���ارات حول مدفوعات 
العمالء وأرصدة البطاقات على 
مدار األربع والعشرين ساعة 

طوال األسبوع.
وأك���دت انه: »ف���ي الوقت 
الذي يقوم في���ه بنك الكويت 
الدولي بالتركيز على تعظيم 
ربحيته، فإنه في نفس الوقت 
يتبنى اإلس���تراتيجيات التي 
تركز عل���ى العميل، وذلك من 
خالل إصراره على تنفيذ مبدأ 
استقطاب عمالء دائمني، ومع 
إنشاء عالقات عمل طويلة األمد 

بني العميل والبنك«.

أمنية  فهو سيوفر مستويات 
عالية تضمن معايير نظام إدارة 

البطاقات وحماية العمالء.
وأكدت انه: »مع تطبيق هذا 
النظام سوف نحقق انخفاضا في 
التكلفة من خالل خفض تكاليف 
تنفيذ املعامالت وتوسيع قاعدة 
عمالئنا باستخدام نظام فعال 
البطاقات«، مش���يرة  ملعاجلة 
إلى أن هذا النظام هو ترجمة 
جلهد حثيث نحو تنفيذ خطط 
البنك التشغيلية لتحقيق نسب 
النمو الت���ي وضعتها اإلدارة 

التنفيذية.
واذا أوضحت العصفور أن 
بنك الكويت الدولي مجهز بشكل 
احترافي من أجل خدمة العمالء 
في بيئة أكثر أمنا وأمانا، فإنها 

عمالئه، مبينة أن النظام اجلديد 
أكثر  العميل على  سيس���اعد 
من مستوى، ففضال عن كونه 
سيعزز من اجلودة والكفاءة، 

بالتجاوب الس���ريع مع بيئة 
األعمال املتط���ورة على نحو 
مستمر س���واء على الصعيد 

احمللي أو الدولي«.
وأضافت العصفور: »عالوة 
عل���ى ذلك ف���إن نظ���ام إدارة 
البطاقات اجلديد سيمكن بنك 
الكوي���ت الدولي م���ن إصدار 
البطاقات، كما  أنواع  مختلف 
أنه سيضمن إطالق مجموعة 
متنوعة من املنتجات اجلديدة 
مثل البطاقة البالتينية وبطاقات 

الدفع املسبق«.
وكش���فت أن البنك أصبح 
يتمتع بنظ���ام متطور إلدارة 
البطاقات اجلديدة، وهو األمر 
الذي سيساهم كثيرا في تلبية 
احتياجات فئ���ة عريضة من 

أعلن بن���ك الكويت الدولي 
عن جناح سياسته اخلاصة في 
تطبيق نظام إدارة البطاقات، 
وذلك بالتنسيق مع مؤسسة 

فيزا انترناشيونال.
الدولي  الكويت  وذكر بنك 
في بي���ان صحافي أن جناحه 
في تش���غيل النظ���ام اجلديد 
سيساعده كثيرا في توفير كل 
احتياجات عمالئه بشكل أفضل، 
وذلك من جانب حتسني الكفاءة 
واختصار عنصر الوقت، وهو 
ما سيلقى قبوال كبيرا ورضا 

لدى العمالء.
وقال���ت مس���اعد الرئيس 
التنفي���ذي في البن���ك ضياء 
العصف���ور ان: »نظ���ام إدارة 
البطاق���ات اجلديد سيس���مح 

»الشال لالستثمار« تنهي برنامج مكافحة غسيل األموال 
مع »المستشارون العالميون« التزامًا بتنفيذ تعليمات »المركزي«

املالية داخل هذين القطاعني وهما 
القطاع املصرفي وقطاع شركات 

االستثمار.
واشارت الى ان عملية تعزيز 
أنظمة مكافحة غسيل األموال في 
الكويت ش����هدت تطورا رئيسيا 
متثل في إصدار القانون رقم 35 
لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل 
األموال والذي تعزز أيضا بالعديد 
التعليمات الصادرة من بنك  من 
الكويت املركزي. ويفرض القانون 
على املؤسس����ات املالية تسجيل 
مصادر أموالها باالضافة إلى عدد 
من االجراءات التنظيمية االخرى. 
كم����ا أصبح يتعني االبالغ عن اي 
معاملة من شأنها أن تثير »اعتقادا 
معق����وال« بأنها ترتبط بغس����يل 

األموال.
وجدير بالذكر أن لدى الكويت 
وحدة مختصة باملعلومات املالية،  
وهي وح���دة التحقيقات املالية 
الكويتية وتتب���ع بنك الكويت 
املركزي وتعمل بالتنس���يق مع 
مكت���ب النيابة العام���ة لتبادل 
املعلومات حول األنشطة املشتبه 
فيها. كما يوجد مكتب مكافحة 
غس���يل األموال تاب���ع لوزارة 

التجارة والصناعة.

الذكر هي عرضة ألي من اختراقات 
غسيل األموال وعليه وجب االنتباه 

لها ومكافحتها.
واضافت محسن أن انشاء النظم 
االدارية ملكافحة غسيل األموال هي 
جزء من احلل ولكن يكمن اجلزء 
األهم في تدريب الكوادر البشرية 
التي تدير تل����ك النظم بالفعالية 
والكفاءة املرجوة بشكل مستدام 
بغرض تأمني س����المة العمليات 

املركزي وفي نفس الوقت لكونهم 
مرخصني في تسلم وإدارة االموال 
ألنفسهم وللغير أي املستثمرين،  
مشيرة الى ان شركات االستثمار 
هي تدخل في تعامالت استثمارية 
ينشأ عنها عمليات مالية أو قيامها 
ب����إدارة احملافظ املالي����ة لصالح 
عمالئها أو تقوم بتمويل ش����راء 
السلع االس����تهالكية أو األصول 
الرأس����مالية وكل الروافد سالفة 

وحتديد مسؤول االلتزام باالضافة 
ال����ى برنامج متواص����ل لتدريب 
املوظفني ومهمة تدقيق مستقلة 

الختبار البرنامج.
وقالت مدير التطوير والتدريب 
في شركة »املستشارون العامليون« 
منال محسن في بيان صحافي ان 
تسمية البنوك وشركات االستثمار 
تأتي م����ن منظ����ور خضوع كال 
القطاع����ني لرقابة بن����ك الكويت 

أنهت شركة الشال لالستثمار 
برنامج����ا تدريبيا ع����ن مكافحة 
عمليات غس����يل األموال ومتويل 
ال����ذي نظمته ملوظفيها  االرهاب 
بالتعاون مع شركة »املستشارون 
العامليون« املتخصصة في مجال 

التدريب والتطوير.
البرنامج  ويأتي عق����د ه����ذا 
في إطار حتقيق ش����ركة الش����ال 
لالس����تثمار االلت����زام بتعليمات 
بن����ك الكويت املركزي في ش����أن 
تعريف وحتديث املعارف بطريقة 
العاملني في  مستدامة للموظفني 
شركات االستثمار فيما يتعلق ب� 
»مكافحة عمليات غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب« بغرض إطالعهم 
عل����ى القوانني الدولية والقوانني 
الصادرة والقوانني قيد اإلصدار في 
الكويت في هذا السياق واألساليب 
الت����ي يلج����أ إليها منف����ذو هذه 
العمليات وطرق اكتشافها حيث 
ان تعليمات بنك الكويت املركزي 
للمؤسس����ات املالي����ة - البنوك 
وشركات االستثمار - تتمثل في 
االلتزام بوض����ع برنامج مكافحة 
غس����يل األموال موثقا )مكتوبا( 
ويج����ب أن يتضمن:السياس����ات 
الداخلية  واالجراءات والضوابط 


